INFOKIRI NR 10-2017/18
19. jaanuar 2018 - vanema astme ühisüritus
Tuff Boogie (50s) tantsukoolis
20.-21. jaanuar 2018 - Happy Dancers Baltic
Cup (Smarty, Sofy, Sheryl, Sheidy, Sunny,
Sinette, Stelle, Selena, Scarlet, Sherry, Sidney,
Sharleen, disco sm gr, laste jazzkoondis)
28. jaanuar 2018 - Shaté talvekontsert
3.-4. veebruar 2018 - Spotlight Challenge
Spring Special (soolod-duod)
16. veebruar 2018 - Spring Cup Lithuania
(Scarlet, Sharleen)
18.-19. veebruar 2018 - Koolitantsu Tartu
eelvoor (enamus gruppe)
18. märts 2018 - Kuldse Karika Tartu eelvoor
(kõik grupid)

KORRALDUSLIKUD TEATED
•

•

Palume kõigil tantsijatel, kes seda veel teinud pole, osta ära oma kava jalanõud! Kes veel ei tea, mis
jalanõus tema laps tantsib, siis kirjutage mulle või uurige treenerilt (Sharks 1 ja II tantsivad
tennises, kirjutan kohe teile eraldi nendest :)
Alumise korruse kohvik Pööre ootab kõiki lapsevanemaid aega parajaks tegema mõnusa kohvitassi
taga :)

TRENNIAEGADE MUUDATUSED:
• Laupäevased trenniajad lähevad teisel poolaastal vahetusse:
o Sharks II kell 10.15 - 11.30
o Sandy kell 11.30 - 13.00
• Enne Talvekontserti ehk 22. ja 24. jaanuaril on Mini-Sweedy ja Sweedy grupil taaskord ühistrennid
17:30-18:00.

HAPPY DANCERS BALTIC CUP
Millal: 20.-21. jaanuar 2018
Kus: Pärnu, Kesklinna koolide võimla (Kuninga tn 29)
Kuidas:
- Laupäeval väljub üks buss, start kell 9:00. Tagasi pärast õhtust autasutamist ehk u 21:00
- Pühapäevaste busside plaan on manuses (bussid 7:00 ja 9:00). Bussid tagasi pärast lõunast autasustamist u
15:00 paiku. Hip-hopitajad saavad koju pärast õhtust autasutamist :)
Veel on bussides paar üksikut kohta lapsevanematele, andke mulle esimesel võimalusel teada, kui on
huvilisi! Kes saabuvad ise, siis palume tulla bussidega samaks ajaks ehk pühapäeval 9:30 (soolotajad) ja
11:30 (ülejäänud).
Hind:
Buss: 14 €
Osalustasu tantsijale on 15 €, iga uue tantsustiiliga lisandub 5 €.
Tasumine hiljemalt 19.01 tantsukooli administraatorile!
Pealtvaatajate pilet maksab 5 €/päev (kohapeal saab osta, ilmselt sularahas).

TALVEKONTSERT "AEG ON KÄES!"
Millal: 28. jaanuar 2018, kell 17:00
Kontserdi proovigraafik ja täpne plaan tuleb nädala lõpus. Piletimaailmas on piletid hinnaga 8 € müügil:
https://www.piletimaailm.com/performances/78049-aeg-on-kaes-shate-tantsukoolitalvekontsert?lang=et_EE
NB! Kuna kohad on nummerdatud, siis palume pileti osta ka tantsijale, kes soovib enne/pärast oma
esinemist etendust jälgida.

KOOLITANTSU TARTU EELVOOR
Millal: 18.-19. veebruar
Piletid on müügil Ticketbest keskkonnas, hinnaga 5 € kontsert / 7 € päevapilet. Tantsijale piletit pole vaja!
Kontsertide jaotus:
•

18.02 kell 12:00 - mudilased, rahvaste-, kooli-, vaba-, eesti tantsud - https://ticketbest.ee/event/2780
(Susie, (Mini)Sweedy, Sugary, Smiley, Sharks 1, Showgrupp)

NB! Iga eelkooliealise tantsijaga saab tasuta saali üks saatja!
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•

18.02 kell 18:00 - alglassid, tänavatantsud - https://ticketbest.ee/event/2786
(Children jazz, Shiney, White Energy trio, Markuse soolo, Toomase soolo, Sandy)

•

19.02 kell 18:00 - kaasaegne jazz, showtantsud - https://ticketbest.ee/event/2793
(Shelly, Sidney, Kirke soolo, Stacy, Sindy, Sharon, Sienna, Sherry, Selena, Karoli soolo, Melanie soolo,
Nataly soolo, Scarlet, Sharks 2, Steffy, Sharleen, Stelle, Stella soolo, Liisa soolo, Sharks 3, Markuse
soolo, junior jazz, adult jazz, adult show, adult sds)
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